नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

आन्त्तररक राजस्व ववभाग
आर्र्थक ऐन, २०७७ ले प्रदान गरे का छु ट तर्ा सुवविा सम्बन्त्िी सूचना
आर्र्थक ऐन, २०७७ ले दे हाय बमोजजमका छु ट तर्ा सहुर्लयत प्रदान गरे को हुुँदा सम्बजन्त्ित सबैको
जानकारीका लार्ग यो सूचना प्रकाजित गररएको छ । तोवकएको समयर्भर ददइएका छु ट तर्ा सुवविाहरुको
उपयोग गरी लाभाजन्त्वत हुन सवै करदाताहरुमा हाददथक अनुरोि छ ।

1. करको दायरामा आउनेलाई िुल्क तर्ा व्याज र्मन्त्हा ददइनेेः
•

कुनै पर्न व्यजिले र्बगतमा कर लाग्ने आय आजथन गरे को तर त्यसरी आजजथत आयमा कर

नबुझाएको भए त्यस्ता व्यजिले स्र्ायी लेखा नम्बर र्लई आर्र्थक वर्थ २०७४/७५ र २०७५/७६
को बुझाउनु पने आय वववरण र सोमा लाग्ने कर सम्वत् २०७७ साल फागुन मसान्त्तसम्म बुझाएमा

सो बापत लाग्ने िुल्क तर्ा ब्याज र्मन्त्हा हुने सार्ै सोभन्त्दा अजिका आर्र्थक वर्थहरुको आय वववरण
र सोमा लाग्ने कर‚ िुल्क तर्ा ब्याज बुझाउनु नपने ।

2. र्प दस्तुर, िुल्क, व्याज तर्ा जररवाना र्मन्त्हा हुनेःे
•

स्र्ायी लेखा नम्बर र्लई आय वववरण पेि नगने वावर्थक पचास लाख रुपैयाुँसम्मको कारोबार गने

प्राकृर्तक व्यजिले आर्र्थक वर्थ २०७३/७४‚ २०७४/७५ र २०७५/७६ को आय वववरण‚ सो
आय वववरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रर्तितले हुने रकम सम्वत्
२०७७ साल फागुन मसान्त्तसम्म बुझाएमा सोभन्त्दा अजिका वर्थहरुको आय वववरण पेि गनुप
थ ने
छै न र त्यस्तो आयमा लाग्ने कर, िुल्क तर्ा बाुँकी ब्याज र्मन्त्हा हुने।

•

स्र्ायी लेखा नम्बर र्लई आर्र्थक बर्थ २०७३/७४ वा सोभन्त्दा अजिको आय वववरण पेि नगने

वावर्थक पचास लाख रुपैयाुँभन्त्दा बढीको कारोबार गने प्राकृर्तक व्यजि वा र्नकायले आय वववरण‚

सो आय वववरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रर्तितले हुने रकम सम्वत्
२०७७ साल फागुन मसान्त्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने िुल्क तर्ा बाुँकी ब्याज र्मन्त्हा हुने।

•

सम्वत् २०७५ साल असार मसान्त्तसम्मको मूल्य अर्भवृवि कर वववरण पेि नगने मूल्य अर्भवृवि
करमा दताथ भएका कुनै पर्न करदाताले आफूले बुझाउनु पने कर वववरण, सो कर वववरण अनुसारको
मूल्य अर्भवृवि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको पचास प्रर्तितले हुने रकम सम्वत् २०७७ साल
फागुन मसान्त्तर्भर बुझाएमा सोमा लाग्ने जररवाना, र्प दस्तुर तर्ा बाुँकी ब्याज र्मन्त्हा हुने।

•

मार्र् उजल्लजखत म्यादर्भर मूल्य अर्भवृवि कर वववरण पेि नगने करदातामध्ये सम्वत् २०७३
साल असारसम्मको कर वववरण पेि नगने करदाताको दताथ स्वतेः खारे ज हुने।

•

दताथ खारे ज भएका करदाताले पेि गनुप
थ ने कर वववरण वढला पेि गरे को वा कर वववरण पेि
नगरे को कारणले लाग्ने जररवाना र्मन्त्हा हुने।

•

वववरण वापतको बक्यौता बाहेक अन्त्य कर बक्यौता रहेका करदाताको त्यस्तो बक्यौता रकमको
अर्भलेख कायम गरी असुल गररने।

3. प्रिासकीय पुनरावलोकनमा रहे का मुद्दा वफताथ र्लने सम्बन्त्िी वविेर् व्यवस्र्ाेः
•

आयकर ऐन,2058, मूल्य अर्भवृवि कर ऐन, 2052 र अन्त्तेःिुल्क ऐन, 2058 बमोजजम सम्वत्
२०७५ साल असार मसान्त्तर्भर भएको कर र्निाथरण वा अन्त्त:िुल्क र्निाथरण (झुट्टा तर्ा नक्कली

बीजक सम्बन्त्िमा भएको कर र्निाथरण बाहेक) उपर जचत्त नबुझाई आन्त्तररक राजस्व ववभाग समक्ष
प्रिासकीय पुनरावलोकनको लार्ग र्नवेदन ददई ववचारार्िन रहेका वा ववभागको र्नणथयमा जचत्त
नबुझाई राजस्व न्त्यायार्िकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई ववचारार्िन रहेका मुद्दा सम्बजन्त्ित

करदाताले वफताथ र्लई त्यस्तो र्निाथरणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अर्भवृवि कर, अन्त्तेःिुल्क
बापतको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज सम्वत् २०७७ साल फागुन मसान्त्तर्भर बुझाएमा सो
मा लागेको िुल्क, र्प दस्तुर तर्ा जररवाना र्मन्त्हा ददइने ।

4. कोर्भड-१९ को सं क्रमणबाट प्रभाववत कारोबारमा कर छु ट सहुर्लयत सम्वन्त्िी व्यवस्र्ाेः
•

वावर्थक बीस लाख रुपैयाुँसम्मको कारोबार वा दुई लाखसम्म आय भई आयकर ऐन, २०५८ को
दफा ४ को उपदफा (४) बमोजजम कर लाग्ने करदातालाई आय वर्थ २०७६/७७ मा लाग्ने
करमा पचहत्तर प्रर्तित छु ट हुने।

•

आयकर ऐन, २०५८ को

दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजजम कारोबारको आिारमा कर

बुझाउने वावर्थक बीस लाख रुपैयाुँदेजख पचास लाख रुपैयाुँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई
आय वर्थ २०७६/७७ मा लाग्ने करमा पचास प्रर्तित छु ट हुने।

•

वावर्थक एक करोड रुपैयाुँसम्मको कारोबार भएका व्यजिलाई आय वर्थ २०७६/७७ मा आयकर
ऐन, २०५८ बमोजजम लाग्ने करमा पच्चीस प्रर्तितले छु ट हुने।

•

होटल‚ ट्राभल‚ ट्रेवकङ्ग‚ यातायात वा हवाई सेवाको वावर्थक एक करोड रुपैयाुँभन्त्दा बढी कारोबार
गने व्यजिलाई आय वर्थ २०७६/७७ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोजजम लाग्ने करमा बीस
प्रर्तितले छु ट हुने।

5. कर वववरण पेि गनुपथ ने अवर्िमा सं िोिन
•

छापा तर्ा ववद्युतीय प्रकािन वा प्रसारण गृह, होटल, पयथटन, चलजचर िर तर्ा ढु वानी व्यवसायीले
मू.अ.कर वववरण पेि गने अवर्ि चौमार्सक कायम गररएको ।

